
 

 בתשפ" – , סמסטר אבשנה  –חוגי -דו – פסיכולוגיהמדעי החיים 

 .בר-המערכת כפופה לשינויים, המערכת הסופית הנה המערכת לרישום כפי שמופיעה באינ –שימו לב 

 

 יום ה יום ד יום ג יום ב יום א 

  -שיטות מחקר וניסויים   08:00-09:00
60-215-02,04 

סטטיסטיקה רב משתנית 
-  60-190-05 

 

09:00-10:00  80-201-08/14  

-80-338  -נוירופיזיולוגיה תאית 10:00-11:00
01 

סטטיסטיקה רב 
 60-190-03  -משתנית 

  -שיטות מחקר וניסויים
60-215-03,05 

סטטיסטיקה רב 
 60-190-01  -משתנית

נוירופיזיולוגיה 
-80-338  -תאית

01 
11:00-12:00 

סטטיסטיקה רב   12:00-13:00
 60-190-04  -משתנית 

  -שיטות מחקר וניסויים 80-201-01ביוכימיה א' 
60-215-01 

 

13:00-14:00   

סיכולוגיה קוגנטיבית פ 80-201-01ביוכימיה א'  14:00-15:00
 60-217-01  -א'

מבוא לתיאוריות  
 60-212-01  -באישיות א'

 

15:00-16:00   

16:00-17:00 80-201-03 
 

 מעבדה בביוכימיה 
80-232-02 

התנסות בשדה קלינית 
60-522-01/02 

 

17:00-18:00    

    שעות מחלקה 18:00-19:00

19:00-20:00     

      

    הסבר לרישום: 
יש לבחור תרגיל אחד בלבד עבור כל קורס  -ים תרגיל חובה להירשם לכל ההרצאות –הרצאות 

 שיש בו תרגול
 חובה –מעבדה בביוכימיה 

 
      
  60-215-02-05 

תרגילים בשיטות 
 מחקר וניסויים

תרגילים  60-190-03-05
בסטטיסטיקה רב 

 משתנית

תרגילים  80-201-02-14
 בביוכימיה

 

 *קיימות קבוצות תרגול נוספות בביוכימיה שניתן להירשם אליהן



 

 בתשפ" – ב, סמסטר בשנה  – חוגי-דו – פסיכולוגיהמדעי החיים 

 יום ה יום ד יום ג יום ב יום א 

08:00-09:00  
 

-60  -שיטות מחקר וניסויים 
215-02-04 

  

מעבדה בביולוגיה     09:00-10:00
 מולקולרית

80-231-01 
 בחירה

 

 מבוא לאימונולוגיה  10:00-11:00
80-210-01 

 בחירה

וירולוגיה  
 כללית

80-204-01 
 בחירה

שיטות מחקר 
-60  -וניסויים

215-03-05 

80-242-06 80-242-
02/03 11:00-12:00  

 ביוכימיה ב' 12:00-13:00
80-202-01 

 ביוכימיה ב' 
80-202-01 

  60-215-01  -שיטות מחקר וניסויים

13:00-14:00  

נוירופיזיולוגיה:  14:00-15:00
 המערכות תחוש

-80-266 -ומוטוריקה
01 

פסיכולוגיה 
  -קוגניטיבית ב'
60-218-01 

נוירופיזיולוגיה: מערכות 
-80-266 -תחושב ומוטוריקה

01 

-60  -מבוא לתיאוריות באישיות ב'
213-01 

 

15:00-16:00  

ביולוגיה מולקולרית  16:00-17:00
 והנדסה גנטית א'

)אופציה  80-242-01
 א(

ביולוגיה מולקולרית והנדסה  
 גנטית א'

 )אופציה ב( 80-242-10

-60-522בשדה קלינית התנסות 
01/02 

 

17:00-18:00   

     שעות מחלקה 18:00-19:00

19:00-20:00     

    הסבר לרישום: 
יש לבחור תרגיל אחד בלבד עבור כל  -ים תרגיל חובה להירשם לכל ההרצאות –הרצאות 

 קורס שיש בו תרגול
 

      
תרגילים בשיטות מחקר  – 60-215-02-05

 וניסויים
  תרגילים בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א – 80-242-02-08 

 *קיימות קבוצות תרגול נוספות בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א' שניתן להירשם אליהן


